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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at regnskabet for fællesforetagendet for 
forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) 
("fællesforetagendet") for regnskabsåret 2017 i alt væsentligt er lovligt og formelt 
rigtigt; 

2. bemærker, at fællesforetagendet har forelagt sit budget i to separate sektioner: 1) 
SESAR 1 og 2) SESAR 2020; bemærker endvidere, at SESAR 1 blev medfinansieret af 
TEN-T og programmerne under det syvende forskningsrammeprogram, og at SESAR 
2020 medfinansieres af Horisont 2020;

3. bemærker, at fællesforetagendets endelige budget for 2017 var på 113,3 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 191,8 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at 
gennemførelsesgraden var på henholdsvis 80 % og 68 % (for SESAR1: 11 % og 68 % 
og for SESAR 2020: 92 % og 68 %); bemærker, at den lave samlede udnyttelsesgrad 
hovedsagelig skyldes forsinkelser eller ufuldstændig fakturering fra ikke-medlemmers 
side og fællesforetagendets indsats for at holde de løbende omkostninger på det 
nødvendige minimum;

4. bemærker, at fællesforetagendet ved udgangen af 2017 opererede under fire forskellige 
finansieringskilder — Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten og to former for 
mandater vedrørende formålsbestemte indtægter, der hver især henviser til 
gennemførelsen af tilskud (efter indkaldelser af forslag) eller undersøgelser (efter 
udbud); anerkender, at disse forskellige retlige rammer betyder en høj grad af 
kompleksitet for fællesforetagendet; er imidlertid bekymret over manglerne i de 
finansielle kontrolprocedurer, der blev identificeret i forbindelse med den eksterne 
revision af årsregnskaberne, og opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at tage de 
nødvendige skridt, herunder at styrke kapaciteten i dets finansafdeling;

5. bemærker, at fællesforetagendet i 2017 gik videre med den finansielle og administrative 
afslutning af SESAR 1; noterer sig, at SESAR 1 i 2017 modtog 37 mio. EUR fra 
Unionen for at dække de udestående forpligtelser over for medlemmerne af 
fællesforetagendet som følge af vurderingen af de endelige regnskaber, der blev 
modtaget og gennemgået i 2017, og også for at dække omkostningerne til sandsynlige 
yderligere revisioner, potentielle søgsmål mod fællesforetagendet og godtgørelse af 
medlemmernes overskydende kontantbidrag; bemærker endvidere, at der blev valideret 
25,9 mio. EUR som kontantbidrag fra Eurocontrol, hvoraf 13,4 mio. EUR er fra 2016, 
men er en del af 2017-budgettet på grund af tekniske spørgsmål, og 12,5 mio. EUR for 
2017; bemærker, at fællesforetagendet modtog 16,8 mio. EUR som ekstraordinære 
indtægter, hovedsagelig bestående af inddrivelser i relation til medlemmerne; glæder sig 
over, at det resterende overskud af likvide midler på 23,1 mio. EUR og 
betalingsbevillinger på 38,6 mio. EUR er tilstrækkelige til at opfylde alle forpligtelser 
og til at lukke SESAR 1;



PE630.391v02-00 4/7 AD\1175740DA.docx

DA

6. glæder sig over, at 2017-budgettets sektion 2 for første gang omfatter løbende 
omkostninger og bidrag i form af naturalydelser i relation til SESAR 2020; bemærker, 
at SESAR 2020 modtog 75,5 mio. EUR fra Unionen til dækning af de udestående 
forpligtelser for 2017 og de første måneder af 2018 og modtog 6,7 mio. EUR fra 
Eurocontrol som kontantbidrag til de løbende omkostninger; 

7. noterer sig revisionsresultaterne i Revisionsrettens særberetning om det fælles 
europæiske luftrum, som er baseret på en forvaltningsrevision, der evaluerer 
resultaterne af det fælles europæiske luftrum, og den valuta for pengene, som det giver; 
bemærker, at revisorerne udtog 16 SESAR-projekter, som blev revideret i fem 
forskellige lande og involverede forskellige SESAR-interessenter; opfordrer 
fællesforetagendet til fuldt ud at tage hensyn til anbefalingerne i særberetningen og 
træffe passende foranstaltninger; 

8. bemærker, at der både i Kommissionens endelige evaluering af fællesforetagendets 
aktiviteter under det syvende forskningsrammeprogram og Revisionsrettens 
særberetning nr. 18/2017 om det fælles europæiske luftrum er blevet gjort opmærksom 
på forsinkelserne i gennemførelsen af ATM-masterplanen og den manglende 
overensstemmelse mellem fællesforetagendets fastsatte reguleringsmæssige levetid og 
den planlagte varighed af det arbejde, der forventes af det; tilslutter sig derfor 
Revisionsrettens betoning af, at det er nødvendigt at styrke fællesforetagendets 
ansvarlighed i forhold til gennemførelsen af ATM-masterplanen;

9. opfordrer SESAR og Kommissionen til at evaluere resultaterne af gennemførelsen af 
SESAR-løsninger, navnlig med hensyn til at sikre interoperabilitet og gøre fremskridt i 
forbindelse med fuldførelsen af det fælles europæiske luftrum;

10. glæder sig over, at SESAR har offentliggjort køreplanen med henblik på at garantere 
sikre droneoperationer i hele Europa; mener, at der er behov for en række nyskabelser, 
herunder lufttrafikstyringsteknologier, der kan gøre det muligt at integrere droner 
sikkert i det europæiske luftrum; bemærker med interesse oversigten over udviklingen 
af det europæiske marked for droner frem til 2050 og det enorme potentiale for Europa 
og dets globale konkurrenceevne samt de foranstaltninger, der skal træffes i de 
kommende fem til ti år med henblik på at udnytte dette potentiale, herunder støtte til 
forskning og udvikling gennem oprettelse af et økosystem på EU-plan, der omfatter 
både retlige rammer og teknologi, som samler alle vigtige offentlige og private 
interessenter, og som munder ud i øget EU-finansiering, især til gavn for små og 
mellemstore virksomheder i denne sektor;

11. konstaterer, at den europæiske luftrumsstyring fortsat er fragmenteret, og at ideen om 
det fælles europæiske luftrum stadig ikke er realiseret; gentager, at SESAR spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-
projektet og opfylde projektmålene;

12. bemærker, at fællesforetagendets interne revisionstjeneste i 2017 offentliggjorde sin 
endelige rapport om revisionen af hensigtsmæssigheden af udformningen og den 
effektive og produktive gennemførelse af de interne kontroller, der er indført i 
fællesforetagendet med henblik på udarbejdelse af indkaldelser af forslag (herunder 
emnedefinition), indgivelse, evaluering og udvælgelse af tilskudsforslag og forberedelse 
af tilskudsaftaler under Horisont 2020-reglerne; bemærker, at der blev fremsat fem 
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anbefalinger, heraf én meget vigtig, og at fællesforetagendet var i stand til at 
gennemføre en handlingsplan for fire af dem; forventer, at fællesforetagendet 
gennemfører foranstaltningerne i relation til den sidste tilbageværende anbefaling;

13. bemærker, at der med hensyn til SESAR 1 blev iværksat 20 revisioner hos syv udvalgte 
medlemmer, hvoraf 18 blev afsluttet i 2017 som led i den fjerde cyklus af revisioner hos 
alle 15 medlemmer som beskrevet i fællesforetagendets strategi for efterfølgende 
revision; er bekymret over restfejlfrekvensen på 5,01 % for 2017; er imidlertid tilfreds 
med, at den kumulative restfejlfrekvens for SESAR 1 er på 1,09 %; bemærker, at de 
første revisioner af SESAR 2020 viser, at antallet og omfanget af fejl er lavere som 
følge af de forenklinger, der er indført i Horisont 2020, og den øgede erfaring hos større 
støttemodtagere;

14. noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted 
i 2017: 60 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 10 % neutrale 
stillinger;

15. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet 
decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017.
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